MODLITBA ZA MÍR VE SVĚTĚ
Všemohoucí Bože,
ty jsi dárce pokoje.
Stojíme zde
proto před tebou
a prosíme:
■ Přispěj na pomoc světu, který je zasažen násilím, a daruj lidem mír. ■ Posiluj v
srdcích všech, kteří mají zodpovědnost za tento svět, odvahu bránit skutečnou
spravedlnost, svobodu a důstojnost všech lidí. ■ Upevňuj odhodlání všech, kteří
nasazují své síly v boji se zlem. ■ Uzdrav srdce mužů i žen, kteří zaslepení nenávistí
a sobectvím neváhají použít násilí pro dosažení svých cílů. ■ Probuď v nás
vnímavost pro trpící i ochotu jim pomáhat. ■ Nauč nás odpouštět těm, kteří se proti
nám provinili, a prosit za odpuštění ty, kterým jsme my sami ublížili.
Prosíme tě, Bože, vyslyš nás skrze našeho Pána Ježíše Krista, neboť on nám otevřel
cestu do tvého království pokoje. AMEN

Za církev a její služebníky, povolání
Za církev:
Milosrdný Otče, prosíme tě za celou tvou církev. Naplň ji pravdou a pokojem. Očisti ji,
kde je poskvrněna. Uchraň ji omylu. Vzpřim ji, kde ji tiskne malá víra. Obdaruj ji, kde
trpí nedostatkem. Posiluj ji a utvrzuj tam, kde je na tvé cestě. Dej jí co, jí schází.
Zahoj trhliny, kde je rozdělená a rozptýlená.

Za pronásledované křesťany:
Pane, naše Země je jen malá hvězdička ve velkém vesmíru.
Je na nás, abychom z ní udělali planetu, která nebude ničena válkami,
trápena hladem a strachem, trhána v nesmyslném rozdělení
podle ras, barvy, světového názoru.
Dej nám odvahu a prozíravost, abychom už dnes začali pracovat na tom,
aby naše děti a děti jejich jednou mohly s hrdostí nést jméno člověk.

Za papeže:
Bože, milosrdný Otče, děkujeme ti za našeho papeže N,
který je tvým darem celé církvi a každému z nás.
Chraň ho a žehnej mu.
Dej, ať s tvou milostí usiluje ze všech sil o to, co se tobě líbí
a co je k prospěchu Božího lidu a celého světa.

